
miyye. İbn AcurrCım'a ait eserin şerhidir. 
6. et-Ta~idü'l-celil 'alô. Kitô.bi't-Teshil. 
İbn Malik et-Tat'nin Teshilü'l-Fevô.'id ve 
tekmilü'l-Ma]fiişıd adlı eserinin şerhidir. 

7. ŞerJ:ıu 't-Tenbih. Eb Cı İshak eş-Şirazl'ye 
ait eserin şerhidir.B. ŞerJ:ıu'l-Mufaşşal 
(li'z-Zemai].şerl) . Gırnatl'nin kaynaklarda ay
rıca el-Lü'lü' ve'l-mercô.n ile Mu]].taşar 
fi'l-veşô.'i]f adlı eserleri zikredilmektedir 
(Şerif el-Gırnatl, Şerf.ı.u '1-!faşldeti'l-ljazre

ciyye, neşredenin girişi, s. 33-34). 
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ŞERiF HALiL PAŞA KÜLLİYESi 

Bulgaristan'ın Şumnu şehrinde 

XVIII. yüzyılın ortasında 
inşa edilen külliye. _j 

Eskiden Çömlekçiler mahallesi diye bili
nen semtte yer alan külliye cami, medre
se, kütüphane ve mektepten oluşmakta
dır. Cami halk arasında Tombul Cami is
miyle de bilinmektedir. Caminin kapısı üze
rindeki mermer kitabeden ve vakfiyeden 
külliyenin 11 S7'de (ı 7 44) Şerif Halil Paşa 
tarafından yaptınldığı anlaşılmaktadır. 21 
Reblülewel 11 S7' de ( 4 Mayıs ı 7 44) düzen
lenen vakfiyede Halil Paşa'nın dedesi Şa
ban Bey tarafından yaptırılan caminin ye
rine inşa ertirildiği belirtilmiştir. Ancak ca
min in yerinde bir hıristiyan kilisesinin bu
lunduğu, caminin bunun temelleri üzeri
ne yapıldığı şeklinde Balkanlar'daki birçok 
camide olduğu gibi gerçeğe dayanmayan 
iddialar da ileri sürülmüştür. Vakflyede, Şe

rif Halil Paşa'nın dedesinin inşa ettirdiği 
caminin yeniden tanzim ve teşkiliyle med
resenin ihya edildiği, kütüphanenin yeni
lendiği belirtilmektedir. Bundan yapının 
esasının kilise temelleri üzerine kuruldu
ğu yolundaki iddianın doğru olmadığı or
taya çıkmaktadır. 

Cami 1 S x 1 S m. ölçülerinde kare planlı 
olup üzeri kubbe ile örtülüdür. Caminin en 

ŞERiF HALiL PAŞA KÜLLiYESi 

Şerif Halil Paşa Camii'nin harim kısmı kalem isi süslemesin
den bir detay 

alttaki kare kütlesinin boş kalan her kö
şesine dört büyük payanda kulesi yapıl
mıştır. Sekizgen köşenin kütlelerinde ay
nı kuleterin daha inceleri aynı yükseklikte 
tekrar uygulanmıştır. Bu sekiz payanda ku
lesinin aralarında ve arkalarında pilastırlar 
mevcuttur. Ku b be çevresinde statik amaç
larla yapıldığı sanılan bu kubbeli payanda 
kulelerinin içieri boştur. Birçok mimari eser
de uygulanan bu motifler görsel amaçlar
la tasarlanmış ve kubbenin yalınlığını di
namik profile dönüştürmüştür. Kubbeye 
geçişler dilimli tromptur. Caminin kuze
yinde dört sütuna oturan beş kubbeli bir 
son cemaat yeri vardır. Minare caminin ba
tı cephesine bitişik olarak yükselmekte
dir. Tek şerefeli olan minarenin yüksekli
ği 40 metredir. Mihrap nişi duvar kalınlığı
nı aşmayacak derinlikte basit bir niş olup 
üst kısmı altı sıra mukarnaslıdır. Mihrabın 
üst köşelerine iki adet kabartma çerçeve
li Kabe tasviri resmedilmiştir. Minber ve 
mahfi! ahşaptandır. Camide yazıya, bitki
sel ve geometrik s üstemelere yer verilmiş
tir. Bu süslemeler pencere üstterindeki ke
merlerde, pencere çevrelerinde ve ku b be 
içlerinde kalem işi, mermer yüzeye ise ka
bartma biçiminde yapılmıştır. Caminin iç 
dekorasyonunda kullanılan barak motifler 
Lale Devri özelliklerini yansıtır. Dönemine 
uygun olarak süslemelerde bitkisel mo
tifler yer almaktadır. Natüralist üslupta çi
çek, kıvrık dal, yaprak, stilize palmet ve rCı
mllerden oluşan düzenlemelerde kırmızı, 
mavi, lacivert. kiremit kırmızısı, kahveren
gi, açık yeşil, turuncu, sarı , kobalt mavi 
renkler kullanılmıştır. Başlatılan restoras
yon çalışmaları sonucunda, zamanla yapı
lan boya ve badanatarla kapatılan mahfi! 
altındaki ahşap tavanda ve minberin ay
nalıklarındaki bezerneler ortaya çıkarılmış
tır. Cami 1970'li yıllardan itibaren onarım 
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halindedir. O yıllarda m üze olarak gezilebi
liyordu ve ibadete açıktı, ancak cuma dışın
da camide pek namaz kılınmıyordu. 1980'
li yıllarda Bulgaristan'da Türkler' e uygu
lanan baskı ve burada cereyan eden bazı 
olaylardan dolayı külliye kısmen zarar gör
müştür. Cami 2004'te restorasyona tabi 
tutulmuştur. 

Mektep cephesinden daha öne çıkan ca
mi ve medrese avlusuna giriş iki ayrı ka
pıdan sağlanmaktadır. Cami avlusuna ye
di basamaklı bir merdiven ve taçkapı ile gi
rilirken medreseye daha sağdan ve hem
zemin tek kanatlı ahşap kapı ile geçilir. Ca
minin batı duvarı hizasında dokuz hücre
li, revaklı aviulu bir medrese yapısı bulun
maktadır. Revaklı avlunun ortasına şadır
van yerleştirilmiştir. Medresenin kuzeyin
de fevkanl bir kütüphane binası yer alır. 

Yapı, sol tarafı daha fazla olmak üzere av
lu duvarından sokak yönünde çıkma yap
makta, çıkmayı taş kemerler desteklemek
t edir. Binanın üst katı kütüphane, alt katı 
medrese şeklinde kullanılmıştır. Caminin 
güneyinde hazlre, doğu duvarı hizasında 
imaret ve müftülük yapıları bulunmakta
dır. Şerif Halil Paşa, kendisinin de hattat 
olması sebebiyle caminin bitişiğinde tesis 
ettiği medresede hüsn-i hat öğretilmesi

ni vakfiyesinde şart koşmuştur. Rusçuk, 
Eski Cuma ve Niğbolu'daki yapıların kita
belerini yazan birçok hattat Şerif Halil Pa
şa'nın medresesinde eğ itim görmüştür. 

Kütüphanede din, tıp, matematik, Arap 
ve Pars dilleriyle coğrafya konularında 5000 
kitabın olduğu söylenir. Coğrafya kitapları 
arasında günümüzde Sofya Milli Kütüpha
nesi'nde yer alan, 963 ( 1556) yılında Kahi
re'de yazılmış, içinde yetmiş harita bulu
nan Şerif ei- İ drlsl'nin Nüzhetü'l-müştak 
adlı kitabının güzel bir kopyası vardır. 

Külliyede mevcut yapılar düzgün kesme 
taştan inşa edilmiş, medrese kemerlerin
deki aynaların araları üçer sıra tuğla ve 
kesme taştan yapılmıştır. Şadırvan ke
merleri kırmızı-beyaz taş, medrese duvar
ları dıştan tuğla ve taştır. Caminin taştan 
yapılmış , kubbeye geçişi sağlayan sekiz
gen gövdesinin güney-güneydoğu yönün
de iki ve güneydoğu yönündeki destek kub
besinde bir kuşevi vardır. İki katlı kütüp
hanenin avluya bakan güney cephesiyle 
doğu cephesinde üç kuşevi ve kuzey cep
hesinde dokuz adet kuşevi yer almakta
dır. Caminin yanındaki avlu çevresini ku
şatan medresenin dış yüzeyinde de kuşev
leri kalıntıları görülmektedir. Balkanlar'
da klasik Osmanlı mimarisini en güzel şe
kilde yansıtan yapıda mimari özelliklere sa-
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dık kalınarak başarılı bir restorasyon ger
çekleştirilmektedir. 
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( ~ ı.s.1 W-! ~~ ui,ı_r..ıı ) 
eş-Şerif Hasen b. Ebi Nümey 

Muhammed b. Berekat 
b. Muhammedei-Haseni el-Haşim! 

(ö. 1010/ 1601) 

Mekke emiri. _j 

932'de (15 26) Mekke'de doğdu. Babası 
Osmanlı idaresi altındaki ikinci emir olan 
Ebu Nümey'dir. İyi bir eğitim alan Şerif Ha
san babasının kendisine ortak emir tayin 

ettiği ağabeyi Ahmed'in 961 'de (1554) ve
fatıyla onun yerini aldı. Ebu Nümey oğlu
nun tayin edilmesi için İ stanbul'a müra
caat etti ; bunun üzerine 22 Şevval 961 
(20 Eylül 1554) tarihli beratla emirlik Şerif 
Hasan'a verildi. Oğluna yardımcı olmak 
amacıyla on yedi yıl daha emirliğini sür
düren Ebu Nümey, Türkçe olarak yazdır
dığı bir arzında hac kafilelerinin güvenlik 
içinde hac farlzasını yerine getirdiklerini, 
oğlu Hasan'ın Haremeyn'in muhafazasında 
büyük gayret gösterdiğini bildirdi (Eme
cen, sy. 1411994], s. 100) . 

Şerif Hasan, babasıyla birlikte emirlik 
görevini yürütürken 964'te ( 1557) Medi
ne'deki Osmanlı askerlerinin kumanda
nı Pir! ile anlaşmazlığa düştüler. Mesele
nin halli için tarihçi Kutbüddin ei-Mekkl'yi 
İstanbul'a gönderdiler, fakat bir sonuç ala
madılar. Ardından Ebu Nümey, vefatma 
kadar bütün işleri Şerif Hasan'a bıraktıy
sa da name ve fermanlarda ismi oğluyla 
birlikte anılmaya devam etti. Koca Sinan 
Paşa'nın 978'de ( 1571 ) Yemen seferi dö
nüşünde hac için Mekke'ye gelişinden son
ra Ebu Nümeyy'in Yemen'de münzev'i bir 
hayata çekilmesiyle Mekke idaresi tama
men Şerif Hasan'a geçti. Şerif Hasan, ba
basının vefatından (992/1 584) sonra emir
lik görevini oğullarıyla ortak şekilde sür
dürdü. Önce büyük oğlu Hüseyin'i, onun 
ölümü üzerine Şerif Mes'ud'u görevlendir
di. Şerif Mes'ud'un vefatının ardından di
ğer oğulları Ebu Talib ile Abdülmuttalib 
emirliği paylaştılar. Ortak emirlikler her 
defasında İstanbul yönetimi tarafından bir 
menşurla onaylanıyordu . 

Kabe hizmetleri Şerif Hasan'ın emirli
ği döneminde aksatılmadan sürdürüldü. 
996'da ( 1588 ) çalınan Kabe'nin anahtarı 
Sinan Paşa tarafından Yemen'de buluna-


